
Renkum, 7 juli 2022 
 
Aan het bestuur & fractie van GemeenteBelangen.  
 
Afschrift t.b.v. B&W en de raads(-commissie)leden, de griffie van de gemeente Renkum. 
 
Beste mensen, 
 
Hierbij deel ik tot mijn spijt mee geen deel meer te kunnen uitmaken van de fractie van GB. Ik heb 
de burgemeester van mijn voornemen afgelopen dinsdag op de hoogte gesteld. 
Het spijt me, omdat ik vol overgave en met veel inzet me samen met anderen heb beziggehouden  
om van de Partij Renkumse Dorpen (PRD) en GemeenteBelangen (GB) één sterke lokale partij te 
maken. Voor de PRD ging ‘t van meet af aan over een “samengaan” en niet om een “opgaan” in GB. 
 
Met veel plezier heb ik ook aan het Verkiezingsprogramma meegewerkt en kunnen constateren, dat 
het een hoog PRD gehalte heeft. In de campagneperiode stelde ik o.a. voor te komen met een 
ideeënboek, een verzameling van wensen van inwoners. Daaraan werken was leuk.  
De onderhandelingen om te komen tot een nieuw College hebben mij veel energie gekost, waren 
prettig en het resultaat was uitstekend. Op dit alles kijk ik als medeonderhandelaar met een goed 
gevoel terug. 
 
Waarom dan toch mijn besluit om de fractie te verlaten? 
 
Mensen kunnen en mogen verschillend over zaken denken, maar dan wel in een omgeving waar 
respect en fatsoen voor elkaar een norm is. In een fractie streef je naar afstemming op basis van 
argumenten en geldt het principe, dat ieder evenveel te zeggen heeft. Je moet elkaar in een fractie 
kunnen vertrouwen en open kaart spelen. Het kan niet zo zijn, dat er buiten de fractie om zogezegd 
vooroverlegjes plaatsvinden waarin men elkaar op voorhand probeert te vinden. Ondanks ook goe-
de momenten ervaar ik een sfeer, waarin men  bij GB intern niet transparant is en constateer ik  
wantrouwen jegens mij.  
 
Dit alles voelt onveilig aan. Veel van mijn energie gaat telkens opnieuw verloren aan het herstel van 
onderlinge ophef. Ik hoopte op een sterke fractie met een veelbelovende samenwerking, een goed 
gebruik van elkaars krachten en stabiliteit als uitstraling. In een onveilige sfeer met fractieleden van 
GB, die  politieke en privécontacten niet kunnen scheiden, voel ik me niet thuis. 

 
Tijdens de verkiezingen stemden 846 mensen op mij als persoon. Het heeft mij aangenaam verrast, 
dat nog nooit zoveel mensen in onze gemeente hun stem uitbrachten op iemand, die niet bovenaan 
de lijst stond. Ik kreeg veel meer stemmen dan voor een raadszetel nodig was.  
 
Reden temeer voor mij om in de raad te blijven zitten, zodat ik  met plezier me met de inhoud van 
het  raadswerk en gesprekken met inwoners kan bezighouden. Het programma van GB blijft voor 
mij de leidraad, ook blijf ik het College steunen. In dat opzicht verandert er niets. 
 
In het besef, dat ik het liever anders had willen zien, dat ik mensen met mijn besluit teleurstel, zie 
ik voor mijn functioneren in de huidige samenstelling van de GB-fractie geen andere mogelijkheid 
meer.  
 
Vriendelijke groet,  
 
info@johnbartels.nl  
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